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  مقدمة -1

 

. مل يكن تطور اللغات احلية منها واملندثرة إال مساعا، وقلما كان هناك ختطيط لتطور اللغات إال يف العصر احلديث
  .فاللغة العربية حتدث ا العرب وتناقلتها أجياهلم جيال بعد جيل فأضافوا هلا وأمهلوا منها
ألجيال الالحقة فإن الكتابة كانت هي وحيث مل يكن هناك يف تلك األزمان وسائل لتسجيل الصوت ونقلها إىل ا

ولكن عند بدء . خلزن اللغة ونقلها بدقة إىل األجيال الالحقة اليت مل تلتق باألجيال السالفة) عدا املشافهة(الوسيلة الوحيدة 
ة من حنو اإلسالم ونزول القرآن الكرمي وتدوينه، وبذلك ثبتت أسس اللغة العربيتدوين اللغة بدأت بالثبات خاصة بعد ظهور 

 وعلى هذا فإن اللغة العربية أُخذت أوال نطقا مث تلتها الكتابة الحقا، فالكتابة كان عليها أن تكون دقيقة يف متثيل. وصرف
النطق فأضيف هلا التنقيط يف القرن اهلجري األول مث تال ذلك التشكيل، وبذلك أمكن ضبط النص املكتوب لكي ينطق من 

فاحملافظة على منط . نطق نفسه الذي نطق به األولون وكان الفضل يف ذلك إىل منط الكتابة العربيةقبل األجيال الالحقة وفق ال
ا ما ملسه اخلطاطون العرب على مر العصور حيث أضافوا للخط العريب مجاال وتفننوا يف وهذ. الكتابة يصل آخر األمة بأوهلا

بعض الرموز كرموز الوقف والتجويد للقرآن الكرمي مث أضيفت اإلبداع يف ذلك فظهرت اخلطوط العربية املختلفة مث أضيفت 
  .منط الكتابة العربية ومواصفاا األصلية وكل ذلك مل يغري من. رموز أخرى يف العصر احلديث مقتبسة من اللغات األخرى

احلروف ويف خالل نصف القرن األخري وبعد فترة وجيزة من انتشار احلواسيب أمكن إدخال اللغات اليت تستخدم 
مث ظهرت فكرة إدخال اللغات األخرى بعد إجراء تطويرات متعددة يف تركيب وبرجمة . الالتينية إىل احلاسوب أوال

... ت ومجل حشرا ضمن الربامج لكي تكتب كما تدخلوقد حشرت احلروف العربية وما يتكون منها من كلما. احلاسوب
  ...مث تطور ذلك

سبة ملختلف اللغات ال يزال جمال الكتابة، أما جمال النطق واألصوات فقد حدثت إن االستعمال الرئيس للحاسوب بالن
وعلى هذا فإنه سيتم التركيز على . فيه تطورات هامة خالل العقود األخرية إال أنه ال يزال حمدودا باملقارنة مع جمال الكتابة

  .اهللا تعاىل لتناول موضوع النطق للغة العربيةجمال الكتابة هنا على أمل أن تكون هناك فرص أخرى يف املستقبل إن شاء 
  .إن خدمة الكتابة العربية من قبل احلاسوب تستدعي مجلة فرضيات أساس، من الضروري أخذها بنظر االعتبار

إن عمل احلاسوب جيب أن يكون وسيلة خلدمة اللغة العربية وحاكيا بدقة خمتلف جوانبها وليس قاسرا هلا حبيث يطوع 
وهذا ال يعين اجلمود على الوضع احلايل للغة العربية بل يترك ذلك لعلماء . ة ملا يناسب تصميم احلاسوب نفسهاللغة العربي

اللغة وباحثيها وخطاطيها، وهؤالء ليسوا جمربين على أن ينحوا حنوا قسريا معينا وفق آراء واجتهادات املتخصصني 
  .باحلاسوب أو اجلهات املصممة له

ويستوجب ذلك االستيعاب الكامل . اجب توفره فهو أمانة متثيل اللغة العربية من قبل احلاسوبأما األمر الثاين الو
إلمكانية إدخال اللغة العربية إىل احلاسوب، وإمكانية معاجلتها داخل احلاسوب بتفصيل ودقة ولكل االحتماالت املتوقعة يف 

  .ر االعتبار الطابع اجلمايل املخرج من احلواسيباعتيادي مع األخذ بنظ املستقبل، إضافة إلمكانية طباعتها بشكل
وإذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن احلاسوب تكون وتطور أصال يف بيئة غري عربية فإن خدمة اللغة العربية البد وأن تكون 

أخذها  حمدودة باإلمكانيات التقنية احلالية دون أن مل وضع القواعد واألسس الواجب -يف الوقت احلاضر على األقل-
بنظر االعتبار لتطورات احلاسوب املستقبلية لكي يكون أكثر مطاوعة خلدمة اللغة العربية خاصة إذا ما تطورت حواسيب 

اصطناعيا ال بأس به خلدمة اللغات املختلفة، فعند ذلك يصبح باإلمكان ظهور حواسيب أكثر خدمة للغة العربية  حتوي ذكاء
الوقت فإن هناك حاجة لبحوث كثرية يف اللغة العربية ويف علم احلاسوب حول اللغة  وحىت يأيت ذلك. مما هو متوفر اآلن

  .جيال القادمةالعربية خدمة للناطقني ا من أبناء هذا اجليل واأل
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  :نبذة تارخيية -2

 

عات بعد فترة وجيزة من دخول احلاسوب إىل احلياة العملية يف خمتلف القطاعات وجد أن باإلمكان استخدام الطاب
من حروف طباعية  Beltsوعند ذلك صنعت أحزمة . بلغات ال تستعمل احلروف الالتينية Line Printersالسطرية 

وقد احتوت تلك األحزمة على طواقم من حروف عربية أغلبها ذات . عربية وكان ذلك يف اية الستينات من هذا القرن
نظرا لقلة عدد األماكن ) ول الكلمة أو وسطها أو آخرهاعند استخدام احلرف األول يف أ(شكل واحد للحرف الواحد 

وقد . جبانب األحرف العربية) الصغريةالكبرية و(توائها على األحرف اإلنكليزية املتوفرة على تلك األحزمة وضرورة اح
اول وقد استوجبت تلك احملاولة اصطالح مواقع رموز األحرف ضمن جد. كانت قراءة ما يطبع من تلك الطابعات صعبة

واليت وضعت أصال للغة اإلنكليزية من معهد التقييس يف الواليات  )ASCII Code(الرموز احلاسوبية املعروفة بـ 
كما استوجب وضع رموز احلروف العربية منفصلة عن بعضها تفصل بينها فواصل صغرية قد تكون مرئية . املتحدة األمريكية

  .كتابة متصلةللقارئ وقد تكون غري مرئية حبيث تظهر وكأا 
وقد اختذت الشركات املصنعة لتلك الطابعات لنفسها قرارات حددت مبوجبها عدد ونوع احلروف اليت حتويها 

ولكنها بدافع تسويق منتجاا، ولكوا شركات غربية ال خربة هلا باللغة العربية، بدأت باالتصال . الطابعات اليت تصنعها
الستمزاج رأيها يف حتسني شكل ) مراكز احلواسيب الكبرية يف العامل العريبوخاصة اجلامعات و(باملستخدمني العرب 

  .ينية وبدأت جتري حتسينات عليهااحلروف الطباعية وعددها وأسلوب توزيعها بني األحرف الالت
وبعد انتشار استخدام الشاشات املرئية قامت تلك الشركات بإنتاج شاشات للمستخدمني العرب تظهر احلروف 

وقد حدثت نقلة نوعية مهمة يف منتصف السبعينات حينما قامت إحدى . بشكل جمموعة من النقاط املضيئة العربية
الشركات بإنتاج شاشة عربية بإمكاا إظهار احلرف العريب املتكون من مصفوفة مضيئة حبيث خيتلف شكله حسب موقع 

 Dotإىل الطابعات عند انتشار الطابعات النقطية  مث انتقلت الفكرة نفسها بعد ذلك. احلرف من الكلمة العربية ذاتيا

Matrix Printers .وقد كان عدد النقاط املضيئة للشاشة أو دبابيس الطابعات حمدودا أوال فكان شكل احلروف رديئا .
إضافة إال أنه بعد زيادة دقة الشاشات والطابعات أصبح باإلمكان طباعة أشكال مجيلة من احلروف العربية مبختلف مواقعها 

ملية أن أضيف إىل احلواسيب ذكاء حمدود لكي يتم وفقه وكان يف خالل هذه الع. إىل تغيري عرض احلرف وإضافة التشكيل
  .ذاتيا حسب موقعها من الكلمة) األولية والوسطية واآلخرية واملنفصلة: من بني األشكال األربعة(رف حتديد شكل احل

ات العربية املسؤولة عن املقاييس العربية وكثرت املناقشات واملداوالت يف وقد زاد خالل هذه الفترة الضغط على اجله
  .الندوات واملؤمترات العربية حول احلواسيب

 

 

 

  :املواصفات القياسية العربية -3

 

ومن تلك . سامهت عدة منظمات ومؤسسات عربية ودولية يف بلورة واختيار مواصفة قياسية عربية مناسبة للحاسوب
)1(املنظمات

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومعهد اللسانيات يف املغرب، واملنظمة العربية للمواصفات واملقاييس، :  
واملنظمة السعودية للمواصفات واملقاييس، واملركز القومي للحاسبات اإللكترونية يف العراق، واالحتاد العريب لالتصاالت، 

  .كندا، ومكتب ما بني احلكومات للمعلوماتية، واالحتاد األوريب ملصنعي احلاسوبومعهد الكويت لألحباث، وشركة أليس ب
شكلت املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس اليت كانت تابعة للجامعة العربية ومقرها يف عمان، جلنة  1981ويف عام 

 449مة املواصفة القياسية رقم وقد أصدرت املنظ. لتحديد مواصفة قياسية عربية للحروف العربية يف حقل املعلومات
(ASMO 449)  وسجلت عامليا بـ(ISO/9036)  حرفا لالستعمال يف حقل معاجلة املعلومات  120وقد احتوت

توزيع احلروف على املواقع وهي حتوي على سبعة أرقام ثنائية ) 1(ويبني الشكل . 1985وقد أُقرت يف كانون الثاين عام 
)7 bits).

(2)(3) 
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تتطابق مع  (ASMO 662) 662أقرت املنظمة مواصفة قياسية أخرى برقم  1985ول عام ويف تشرين األ
 .(bits 8)املواصفة األوىل يف مواقع األحرف مضافا إليها حروف التحكم وكانت ذات مثانية أرقام ثنائية 

  (ASMO 708) 708أقرت املنظمة املواصفات القياسية ) 1986تشرين الثاين عام (وبعد عام من ذلك تقريبا 
 .(ISO/8895-6)لتبادل املعلومات على احلاسوب بثمانية أرقام ثنائية وسجلت عامليا حتت رقم 

توزيع األحرف العربية على النصف العلوي من اجلدول فيما أبقيت األحرف اإلجنليزية على النصف ) 2(ويبني الشكل 
وكذلك  449العربية متطابقة يف مواقعها مع املواصفة ويالحظ يف هذا املواصفة أن احلروف . السفلي من اجلدول كما هي

ين الكسر مث الفتحة فالضمة فالكسرة فالشدة تنوين الفتح مث تنوين الضم مث تنو:أدوات التشكيل الثمانية وهي على التعاقب
  .فالسكون

موضوعنا حبث مواقع مواقع األرقام اإلجنليزية نفسها وليس من   708أما األرقام العربية فقد احتلت يف املواصفة 
  .أحرف التحكم يف هذه املواصفات

ونظراً لتأخر صدور هاتني املواصفتني القياسيتني أكثر من عشر سنني على بدء استخدام اللغة العربية يف احلاسوب فقد 
لفها وضعت الشركات املنتجة للحواسيب مواصفاا اخلاصة ا مما جعل من الصعب عليها التراجع عنها بسبب ما قد يك

  .لذلك استمر وجود أطقم عديدة من أنظمة احلروف حبسب الشركات املنتجة للحواسيب. ذلك من تكاليف عالية
 

 

  أطقم احلروف العربية -4

 

  :وفيما يأيت مالحظات عن أكثر هذه الطواقم انتشاراً. معظم األطقم للحروف العربية الشائعة) 1(يبني امللحق 
 

 

   708و  449 للمنظمة العربية للمواصفات واملقاييس املرقمتني املواصفتني القياسيتني 4-1

  :ومتتازان مبا يأيت. وقد سبقت اإلشارة هلما
  .وجود موقع لكل حرف من احلروف الثماين والعشرين )أ

  وجود ستة مواقع للهمزة بأشكاهلا املختلفة ء  أ  إ  ؤ  ئـ  آ )ب
  .وجود موقع للتاء املربوطة وآخر لأللف املقصورة )ج
  .وجود مثانية مواقع للتشكيل هي  ً  ٌ  ٍ  َ  ُ  ِ  ّ  ْ   وحسب الترتيب املبني )د

  .حلروف املتصلةبني ا) التطويلة(وجود موقع للكشيدة  )هـ
 

  :جمموعات أطقم احلروف اخلاصة بالدوس العريب 4-2

 

التشغيل وعرف بالدوز العريب، وقد استندت الشركة إىل أطقم املواصفة القياسية أصدرت شركة أليس تعريباً لنظام 
وبعد ذلك أنتجت طواقم أخرى برقم  709وأعطيت الرقم  449مث أجريت تعديالت على املواصفة القياسية  708العربية 
  .720و  710

: ًّ   ٌّ   ٍّ   كيل املزدوج على التوايل مضافا إليها جمموعة من التش 449يتطابق مع املواصفة   709فالطاقم املرقم 
ٍّ   ُّ   َّ.  

فال حيوي تشكيالً  وتنقسم احلروف العربية فيه إىل سلسلتني األوىل حتوي أشكال اهلمزة واأللف  710أما الطاقم 
ة من التاء إىل الياء والباء والتاء املربوطة، يليها سلسلة من الرموز غري احلرفية مث تأيت السلسلة الثانية من احلروف العربي

  .التشكيلوالكشيدة وال حيوي هذا الطاقم على 
فقد احتوى على التشكيل األساسي بثمانية مواقع مع احلروف العربية موزعة على عدة سالسل،  720أما الطاقم  

  .تتوزع بينها رموز أخرى غري احلروف العربية
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  جمموعات النافذة العربية  4-3

 

نية نظاما للتعريب يعتمد على أساس شفافية احلروف العربية حبيث يتواءم مع أطقم البحري  01أصدرت شركة 
وحيوي احلروف العربية إضافة إىل التشكيل  711احلروف الالتينة وقد أصدرت الشركة عدة طواقم للحروف أشهرها املرقم 

  :وحسب الترتيب اآليت
  .ِ   ِّ  ٍ    ٍّ التشكيلْ   ّ   َ    َّ  ً      ُ    ُّ  ٌ    ٌّ   )أ

  .اهلمزات بأشكاهلا الستة مث األلف والباء والتاء املربوطة )ب
  .احلروف من التاء إىل الغني )جـ
  .الكشيدة )د

  .الفاء إىل امليم )هـ
  .النون واهلاء )و
  .الواو واأللف املقصورة والياء )ز
  .يتخلل مواقع هذه احلروف رموز بيانية )و

  
 

  أطقم صخر العربية 4-4

 

  :تعريبها اخلاص ا وقد احتوى طاقم احلروف العربية هلا على ما يأيت) صخر(أصدرت شركة العاملية  
  .أدوات التشكيل األساسية الثماينً  ٌ  ٍ  َ  ُ  ِ  ّ  ْ  )أ

  .اهلمزات الستة مث األلف والباء والتاء املربوطة )ب
  .احلروف األخرى من التاء وحىت الياء مث الكشيدة )جـ

  .الرموز البيانية)  بني التاء املربوطة والتاء(احلروف  ويتخلل 
   

  

  864م املرقم .ب.طاقم شركة ا 4-5

 

  :م األمريكية طاقما خاصا ا أمسته.ب.أصدرت شركة ا
 IBM Arabic National Supplement 864    وحيوي هذا الطاقم على ما يأيت:  

  .   ـإل  ال  ـال  آل  ـآلجمموعات الالم ألف وهي مثانية مواقع  أل  ـأل  إل )أ
  .التعريقة    )ب
  .اهلمزات على األلف  آ   ـآ   أ  ـأ   إ   ـإ )جـ
  .الشدة  ّ    ـّ )د

  .احلروف العربية بشكلني لكل حرف حبيث ميكن كتابة أشكال احلروف مع التعريقة )هـ
  .وبتجميع بعضها مع بعض أحياناوقد مت توزيع احلروف والرموز البيانية متداخلة بينها على غري تسلسل معني 
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  طاقم شركة مايكروسوفت 4-6

 

املنتج من شركة مايكروسوفت األمريكية أصدرت الشركة تعريبا له وقامت  windowsبعد انتشار نظام النوافذ 
  : باستحداث طاقم خاص ا وحيوي هذا الطاقم على

  .األشكال الستة للهمزة )ا
  .ضاد تتخللها التاء املربوطة بني الباء والتاءاحلروف العربية من األلف إىل ال )ب
  .حروف الطاء والظاء والعني والغني تليها الكشيدة مث الفاء والقاف والكاف )جـ
  .حرف الالم )د

  .حروف امليم والنون واهلاء والواو )هـ
  .حريف األلف املقصورة والياء )و
  .التشكيلً   ٌ   ٍ   َ   ُ   ِ   ّ  ْ   تتخللها رموز أخرى )ز

وقد بدأ هذا الطاقم باالنتشار أكثر من غريه بعد طغيان استعمال النوافذ هذا وخيشى أن يبقى هو السائد، طاغيا وملغيا 
  .جلميع األشكال األخرى أو معظمها

  .)6(ذكورة أعالهتوزيع احلروف العربية لعدد من األطقم امل 9-3تبني األشكال  
اليت ميكن بواسطتها التحويل من طاقم آلخر ) أو الربامج اجلاهزة(وجتدر اإلشارة إىل أن هناك إمكانية يف بعض األنظمة 

ولكن بالطبع فإن عملية التحويل هذه ال ختلو من .كما هو احلال يف نظام ويندوز اخلاص مبايكروسوفت ونظام النافذة
  .حمتويااطواقم متاما يف مشاكل  نظرا لعدم تكافؤ ال

 

 

 

  أنظمة تعريب احلاسوب -5

 

نظمة نظرا ملا للحروف العربية من عالقة بأنظمة تعريب احلاسوب اليت ظهرت حلد اآلن فسنعطي فكرة مبسطة عن أ 
التعريب اليت عرفت حلد اآلن، فإن من يستعمل اللغة العربية جيابه عددا من املعضالت اليت أخذت أنظمة التعريب على نفسها 

  :ومن هذه املعضالت. مهمة حلها
  .الكتابة من اليمني إىل اليسار خبالف اللغات اليت تستعمل احلروف الالتينية اليت تكتب من اليسار إىل اليمني )أ

) أو فرنسي(، وبالعكس إمكانية إدخال نص إنكليزي )أو الفرنسية(إمكانية إدخال نص عريب ضمن الكتابة اإلنكليزية  )ب
  .ضمن النص العريب

  .االختيار بني األرقام العربية الغبارية املستعملة يف املشرق العريب واألرقام املستعملة يف املغرب االعريب وأوربا )جـ
ا احملافظة عند التعريب على إمكانية استخدام الربامج اإلنكليزية األصلية حبيث ال تؤثر احلروف  الشفافية، واملقصود )د

  .العربية سوى على مواقع بعض الرموز البيانية
بشكل ) كقيم وليس كشكل(مثل الفراغ والعالمات واألرقام ) بني العربية والالتينية(التعامل مع احلروف احليادية  )هـ

  .منطقي ومقبول
بني أحد عشر نظام  )7(بإجراء دراسة مقارنة عن أنظمة التعريب 1989وقد قامت اجلمعية العلمية امللكية بعمان عام 

وقد ألقيت . م، واملساعد العريب، واألمري، والدوز العريب، والنافذة، واألستاذ، وغريها.ب.تعريب ا: تعريب شائع، بينها
وجيدر بالذكر نظامان آخران . 29/3/89-27يف الكويت الذي عقد بني الدراسة كبحث يف املؤمتر األول للحاسوب 

  .الذي أنتجته شركة مايكروسوفت windowsمهمان للتعريب مها النظامان الذين أنتجتهما شركة صخر ونظام النوافذ 
إىل شفافية وقد طورت األوىل نظامها الذي كان أصال يعتمد على أجهزة صخر فقط مث أنتجت النوافذ العربية مستندة 

أما نظام النوافذ الذي أنتجته شركة مايكروسوفت فقد أصدرت منه نظاما معربا مث أنتجت طبعة جديدة عام . خاصة ا
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أما شركة أبل ماكنتوش فقد أصدرت . يف وقت الحق من هذا العام ويتوقع أن تصدر تعريبا هلا 95مسيت النوافذ  1995
ا لكن يقرب م واستندت يف طاقم احلروف العربية  إىل توزيع خاص .ب.وافقة مع اتعريبا خاصا ا على أجهزا غري املت

ومتتاز برامج هذه الشركة بقابلية إظهار احلروف العربية بدقة عالية مما مكن من إنتاج خطوط عربية . 711من الطاقم املرقم 
  .مجيلة بواسطة أجهزة هذه الشركة

ويالحظ بني أنظمة التعريب أن مسألة ترتيب احلروف اهلجائية يعتمد على الطاقم املستعمل حيث أن كل هذه الطواقم 
قد اعتربت التشكيل عبارة عن حروف، لذلك فإن ترتيب احلروف عند الكتابة املشكولة يعترب التشكيل حرفا يؤخذ بعني 

وإذا ما كانت احلروف مبعثرة يف اجلدول فإن . سه حيدد أسلوب الترتيبفومن ذلك ينتج أن الطاقم ن. االعتبار عند الترتيب
إذا ما أخذ شكل احلرف حسب موقعه يف اجلدول كما هو احلال يف الطاقم   الترتيب سيكون ذي إشكاالت عديدة وخاصة

) قصورة والكشيدةاهلمزة والتاء املربوطة واأللف امل(كما أن مواقع احلروف اخلاصة . 864م املرقم .ب.اخلاص بشركة ا
  .خركلها ختتلف من طاقم آلخر مما يولد ترتيبا خمتلفا عند استعمال طاقم معني عن الطاقم اآل

وهذا    Internetوجيدر باإلشارة إىل أنه حلد اآلن مل يتم عمل برنامج للتحاور باللغة العربية مع الشبكة العاملية 
  .ر ونقل الربيد اإللكتروين بدون استخدام أنظمة التعريب األخرىالربنامج له ضرورة بالوقت احلاضر لتطوير التحاو

 

 

 

 Unicode الرمز الدويل املوحد  -6

 

وهو موضوع من قبل معهد (للحروف الالتينية  ANSIإن أكثر نظام انتشارا يف ترميز احلروف والرموز هو نظام 
  املقاييس األمريكية

 (American National Standards Institute وقد . مناسب للغات املستخدمة للحروف الالتينية وهو
أو غريها من احلروف عند استخدام (لوضع احلروف العربية  Graphicsمتت استعارة قسم من املواقع املخصصة للزخرفة 

  .مع احملافظة على مواقع احلروف الالتينية) أنظمة ثنائية اللغة
ية يزيد عدد احلروف فيها عن عشرة آالف حرف وبذلك ال وقد وجد أن هناك لغات كالصينية والكورية واليابان

كما أن أي نظام ثنائي اللغة ليس بينهما إحدى اللغات املستخدمة للحروف الالتينية يعين أن حتل . هلا ANSIيصلح نظام 
ذا باإلضافة إىل ه. حروف إحدامها حمل احلروف الالتينية وبذلك تغري موقعها املستخدم عند استخدامها مع احلروف الالتينية

وكل ذلك . يف طواقم احلروفأن هناك كثريا من الرموز الرياضية والتقنية احلديثة اليت وجدت ضرورة لتحديد مواقع هلا 
 .(bits 8(واحد ذي مثاين أرقام ثنائية  byteاملخصص ضمن بايت  256يزيد عن العدد 

تشكيل منظمة عاملية غري رحبية مسيت منظمة الرمز ولغرض تاليف هذا اإلشكال فقدت اتفقت عدة شركات عاملية على 
لغرض تعريف نظام قياسي عاملي ميكنه أن يضم كافة احلروف املستخدمة يف كافة لغات العامل احلية  Unicodeاملوحد 

  ).وحىت املنقرضة منها كاملصرية القدمية والسنسكريتية(
وهكذا تكون الرمز العاملي املوحد . بدأت بتطوير نظام للتقيس املناسب لذلك ISOكما أن املنظمة العاملية للتقييس 

Unicode.  
 

  اللغات غري العربية املستخدمة للحروف العربية  6-1

 

البالد  املستخدمة للحروف العربية وتشمل باإلضافة للبلدان العربية أفغانستان، وإيران، ومالطا، ) 10(يبني الشكل 
إقليم كينيانج يف الصني، وكازخستان، وتترستان، وهاتان اللغتان بالرغم من صلتهما الوثيقة باللغة واهلند، وباكستان، و

  .التركية إال أما ال تزاالن تستخدمان احلروف العربية رغم أن تركيا تستخدم احلروف الالتينية
أن هناك صحفا تستخدم اللغة العربية  أما ماليزيا، وإندونيسيا، والصومال فإا رغم استخدامها للحروف الالتينية إال

  .ويف إفريقيا فإن اللغات الرببرية، واهلوسا، والسواحلية تستخدم احلروف العربية أحيانا. يف ماليزيا وجاوا
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  .أجبديات بعض اللغات غري العربية اليت تستخدم احلروف العربية) 11(ويبني الشكل 
، إال أن اللغات اليت تستخدم احلروف العربية حتوي أجبدياا حروفا حرفا 28فبالرغم من أن األجبدية العربية حتوي  

حرفا،  36حرفا، واُألردية حتوي  32فالفارسية حتوي . فوق احلروف العربية الثمانية والعشرين وبعضها مشتق منها
حروف  10اكستان على كما حتوي لغة الباشتو املستخدمة يف أفغانستان وإقليم بلوجستان يف الب. حرفا 52والسندية حتوي 

  .وهكذا.... حروف إضافية  10إضافية، كما تستخدم لغة اليوغر املعروفة يف مشال غرب الصني على 
  
  العربية وما يشتق منها يف الرمز العاملي املوحداحلروف  6-2

 

 34000حرفا وقد مت ختصيص حوايل  65536الرمز العاملي املوحد الذي حيوي على  Unicodeأصدرت منظمة 
جدويل احلروف العربية األصلية واحلروف املشتقة منها املستعملة يف ) 13(و ) 12(ويبني الشكالن . حرفا منها للغات احلية

ويالحظ أن اجلدول حيوي ستة أشكال للهمزة واحلروف األجبدية الثماين والعشرين يتخللها حرف التاء املربوطة . غري العربية
. وأدوات التشكيل الثمانية ً   ٌ  ٍ   َ  ُ  ِ  ّ  ْ . والكشيدة قبل الفاء. قصورة بني الواو والياءبني الباء والتاء وحرف األلف امل

ملستعملة يف املشرق العريب وحتوي كذلك حرفني آخرين هلما أمهيتهما ومها األلف اخلنجرية ومهزة كما حتوي على األرقام ا
دمة باللغة العربية بل باللغات األخرى املستخدمة للغة فهي ليست مستخ) 12(أما باقي األحرف يف الشكل . الوصل
  .العربية

 0680للجدول األول ومن   067Fيف اجلدول العاملي املوحد إىل  0600ويتضح أن األحرف هذه حتتل املواقع من 
لة ألية تطورات يف احلروف العربية وذات الص 08FFلغاية  0700للجدول الثاين كما خصصت املواقع من  06FFإىل 

  ).احتياطية(ا وهي اآلن فارغة 
 

 

  الوضع الراهن للحروف العربية يف احلاسوب -7

 

وهي جمال إدخال املعلومات وجمال إخراجها وجمال . العربية واحلاسوبهناك أربعة جماالت خمتلفة للعالقة بني احلروف 
  .ورغم الترابط بني هذه ااالت إال أن لكل منها خصوصيات خاصة ا. معاجلتها واجلانب اجلمايل للحرف العريب

 

  إدخال املعلومات واحلرف العريب 7-1

 

ومتييز احلروف   keyboardطريق لوحة املفاتيح هناك طريقتان إلدخال املعلومات املكتوبة للحاسوب مها عن 
ففيما يتعلق بلوحة املفاتيح جيب أن حتوي هذه اللوحة على كل اإلمكانيات اخلاصة باإلدخال . OCRضوئيا املعروفة بـ 

ثمانية فهي جيب أن حتوي احلروف الثماين والعشرين واهلمزة بأشكاهلا والتاء املربوطة واأللف املقصورة وأدوات التشكيل ال
. اك أية لوحة مفاتيح حتوي هذين احلرفني يف الوقت احلاضروليس هن. واألرقام العربية ورمبا األلف اخلنجرية ومهزة الوصل

ال  أل  إل  : إال أنه يالحظ أن هناك إمكانية يف لوحات مفاتيح متعددة إلدخال الالم ألف مجلة واحدة بل وبأشكال متعددة
تأخذ بنظر االعتبار حتويل الالم مث األلف إىل الم ألف غالبا، إال أن إدخال الالم ألف مجلة  تعريبورغم أن برامج ال. آل

وال بأس أن حتوي لوحات املفاتيح أية جمموعات من احلروف لتسهيل اإلدخال . واحدة عملية ال بأس ا يف تسهيل اإلدخال
  .مثل ألف الم التعريف

فقا مع الرموز اليت يتعامل ا احلاسوب داخليا إال أنه ال يشترط شكل ويالحظ يف اإلدخال أنه جيب أن يكون متوا
وقد لوحظ هناك اختالفات يف مواقع بعض احلروف كالدال والذال والطاء وأدوات التشكيل بني . واحد للوحة املفاتيح
ولكن . يال لعملية اإلدخالة تسهفق أكرب يف لوحات املفاتيح احلاسوبيولذلك ينبغي أن يكون هناك توا. لوحة مفاتيح وأخرى

  .األكثر ضرورة هو حتديد احلد األدىن من احلروف املتفق عليها ومواقعها
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وهذه األجهزة تقوم بعملية مسح . )10(فقد ظهرت مؤخرا أربعة برامج منها OCRأما أجهزة متييز احلروف العربية 
)scanning (  متييز حروفها مث تقوم مبطابقة احلروف حرفا حرفا مع ما خمزون بداخلها من مناذج سبق للصفحة املطلوب

  .وبعضها حيوي إمكانيات أوسع من ذلك دون احلاجة إىل تدريب. أن دربت عليها
امج أما يف اللغة العربية فان الرب. لقد تطورت أجهزة متييز احلروف الالتينية إىل درجة إمكانية متييز الكتابة اليدوية

أما الكتابة القدمية فإن متييزها ال يزال . املتوفرة حلد اآلن تنحصر دقتها يف اخلطوط الطباعية اجليدة واحلديثة الطباعة
  .وليس هناك أية برامج بإمكاا متييز احلروف املكتوبة خبط اليد بعد.صعبا

فاجليم واحلاء واخلاء ) 14(يف الشكل جمموعة كما مبني  15ميكن النظر إىل احلروف العربية كمجموعات تتألف من 
وهذا التقسيم يسهل عملية التمييز، وبالطبع اذا ما أريد له ان يكتمل فيجب  أن حيوي اهلمزات . مثال ال متييز بينها إال بالنقط

  .وأشكال الالم ألف والتشكيل وغري ذلك
وهذا خيضع  ملسألة مجال اخلط العريب واليت إن متييز احلروف العربية ذو عالقة وثيقة بأشكال طباعة احلروف مطبعيا 

  .ستناقش فيما بعد
 

  إخراج اخلط العريب 7-2

 

إن متطلبات إخراج اخلط العريب من حيث عدد احلروف ال خيتلف عن متطلبات االدخال فالقراءة هي خلط مكتوب 
  .والكتابة هي عكس عملية القراءة

  .أما من ناحية مجال اخلط العريب فهي مسألة أخرى
فقد كانت احلروف املطبوعة أول استخدام احلاسوب ذات . إال أن هناك مجلة أمور تتعلق بأسلوب الكتابة العربية

شكل واحد مع إضافة التعريقات أحيانا، مث أدخل عليها حتسني جوهري بتمييز شكل احلرف يف أول الكلمة أو وسطها أو 
. ا مساويا للباء الوسطية مثالو فالصاد املنفصلة كانت حتتل عرضاوكان عرض احلرف مبدئيا متس. آخرها أو احلرف املنفصل

  .أمكن ختصيص عرض خمتلف حسب احلاجة لكل شكل من أشكال احلروف) واإلخراج على الشاشة(وبتطور تقنية الطباعة 
سط مثال الفتحة و(أما التشكيل فقد كان يعترب حرفا له عرض احلروف األخرى سواء كان مع الكشيدة أو بدوا 

  ).الكلمة حتتاج إىل كشيدة أما الفتحة على حرف غري متصل من جهة  اليسار مثل الواو فال حتتاج إىل كشيدة
إال أن تطور تقنية معاجلة . وهكذا برزت احلاجة إىل صورتني للتشكيل إحداهن مع الكشيدة واألخرى بدوا

ابق مباشرة، بل وأمكن دمج الشدة مع الفتحة املعلومات بتغيري عرض احلرف مكن من وضع التشكيل فوق احلرف الس
  .والضمة والكسرة ذاتيا، فكلما وردت شدة بعدها فتحة مثال دجمتا ووضعتا فوق احلرف السابق

ففي اإلدخال جيب إدخال احلرف مث الشدة مث الفتحة بينما عند . وهكذا يظهر باب اإلخراج خمتلف عن اإلدخال
  .وهذا تطور ال بأس به يف مجال الكتابة العربية. وقها الفتحةاإلخراج يظهر احلرف وفوقه الشدة وف

 

  مجال الكتابة العربية 7-3

 

). الالتينية وغريها(مع تطور تقنية الطباعة وإظهار الكتابة على الشاشة بدقة أعلى، ظهرت تقنيات خاصة باحلروف 
وتستند هذه التقنية على ) TTF(ويرمز له بـ  True Type Fontوأحد هذه التقنيات ما مسي بالنوع احلقيقي للفونط 

أساس خزن املواصفات العامة للحرف املطلوب إظهاره مهما كان حجم الطباعة أو اإلظهار على الشاشة املطلوب فالشكل 
يبني . وميكن بواسطة هذه التقنية إظهار حروف متالصقة وبأية أشكال يرتأيها اخلطاطون. يبقى كما هو مهما كان احلجم

ركة مايكروسوفت املسمى باخلط العريب التقليدي، ويالحظ فيه وجود موقع أحد جداول اخلطوط العربية لش) 15(كل الش
وهكذا بإمكان اخلطاط أن يضع ما يريد ). اخل.. حمـ، ـنب، جنـ(موعات من احلروف املتالصقة املكونة من حرفني مثل 
خراج هذه اموعة من تربمج بنسق معني لكي يقوم احلاسوب بإ من جمموعات حرفية تزيد من مجال اخلط، ولكن جيب أن
  .احلروف بالصيغة املطلوبة كلما متت مصادفتها أثناء الكتابة
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وقد ظهرت مؤخرا أشكال مجيلة للكتابة العربية خبطوط خمتلفة قامت باصدارها بيوت الربجمة العربية يف لبنان 
  .والسعودية ومصر وأخرى يف الدول الغربية

سورة الفاحتة مكتوبة بالرسم العثماين للقرآن الكرمي، ويالحظ فيها وجود أكثر من نوع للميم يف ) 16( الشكل يبني
إضافة إىل أي شكل من أشكال احلروف كاأللف اخلنجرية ومهزة الوصل بل وإضافة عالمات . آخر الكلمة وكذلك النون

من خصوصيات كتابة  إىل غري ذلك). مثل امللـبكة(ت الكلمة ع حتكما أن اهلمزة املكسورة توض. اخل.. الوقف والتجويد
  .املصحف
 

  معاجلة اللغة العربية داخليا يف احلاسوب 7-4

 

سبق وأن أوضحنا أن احلروف العربية يرمز هلا برمز واحد داخل احلاسوب وهذا الرمز يتطابق مع موقع واحد على 
ومن ذلك يظهر أنه ليس من الضروري . سب موقع احلرف من الكلمةأما اإلخراج فيمكن أن يظهر خمتلفا ح. لوحة املفاتيح

  .سبة مع ما يطبعتطابق شكل احلرف عند اإلدخال مع ما خمزون داخل احلا
فالالم ألف ليس هلا موقع يف جدول احلروف العربية ولكنها تظهر كحرف واحد عند الطباعة وقد يكون إدخاهلا دفعة 

وهذا املقدار من الذكاء الداخلي موجود يف بعض أنظمة . لف حسب لوحة املفاتيحواحدة أو بالكبس على الالم مث األ
  .التعريب حاليا

  .إال أن هناك امور كثرية ال تزال حباجة إىل عناية حيث أن هناك قصورا يف معاجلتها وسنأيت على ذكر بعض منها
  
  ترتيب احلروف العربية 7-4-1

 

وهناك ال شك . ترتيب حروف املعاجم العربية حسب خمارج احلروفعمل بعض علماء اللغة العرب القدامى على 
  ...).ا ب ج  د هـ و ز ( واألجبدي  ...) ا ب ت (الترتيب اهلجائي املعروف 

إال أن هناك ...) ا ب ت (لقد وضعت معظم طواقم احلروف العربية اليت سبق ذكرها باالستناد إىل الترتيب اهلجائي 
كالتاء املربوطة (ق بوضع فجوات بينها تضم رموزا أو حروفا غري عربية كما أن احلروف اإلضافية اختالفات متعددة فيما يتعل

كما أن التشكيل الذي . كلها غري جممع على عددها وال على مواقعها يف الطواقم) اخل.. واأللف املقصورة وأشكال اهلمزة 
  .ني طاقم وآخرتعتربه احلواسيب حروفا مستقلة هو اآلخر موضوع بتسلسل خمتلف ب

قبل (فإن موقع التاء املربوطة . إن تأثري وضع احلروف حسب تسلسل معني يؤثر يف ترتيب كلمات تضم تلك احلروف
  ).قائمة، قائمتان(يؤثر على ترتيب كلمات مثل ) التاء الطويلة أو بعدها

أن الكلمات  هذه  حتوي ألفا أو  فرغم)  فاين، فأنك، فإمنا، فآت، فئته( كما أن ترتيب اهلمزة يؤثر يف كلمات مثل 
وكذلك احلال بالنسبة . مهزة تلي الفاء إال أن ترتيبها خيضع لتسلسل ترتيب أنواع اهلمزات يف طواقم احلروف املختلفة

للتشكيل، فالفتحة مثال تسبق الضمة يف بعض الطواقم، ويعين ذلك أن الكلمات احملتوية على حرف مفتوح يسبق الكلمة 
. ي يلي املضموم قبل احلرف الذي يلي احلرف املفتوح يف الكلمتنييها حرف مضموم حىت ولو كان احلرف الذنفسها اليت ف

قَفَلَ تسبق قُتل ألن القاف األوىل تليها الفتحة مث الفاء بينما القاف الثانية تليها الضمة مث التاء ( مثال على ذلك كلميت 
واحلال ). ون صحيحاً بدون تشكيلرغم أن ترتيب هاتني الكلمتني يك!! فاءوالفتحة قبل الضمة رغم أن التاء تأيت قبل ال

  .تتكرر بالنسبة للشدة فهي تعترب حرفاً مستقالً شأنه شأن أدوات التشكيل األخرى وال يعترب تكراراً للحرف الذي سبقه
حيث جنم بسبب ال شك أن بعض املشاكل اليت صاحبت هذه الوضعية هي مستحدثة ليس هلا حلول لغوية قدمية، 

ة وبعضها رمبا له حلول لغوية قدمية لكن عدم إحياء تلك احللول جعل االجتهادات املختلفة احلديثة التطورات التقنية احلديث
  .تتجه اجتاهات متباينة

  
  



 11

  أنواع األلف 7-4-2

 

ملوحد هناك اختيار لأللف يف األطقم املستعملة يف الوقت احلاضر هناك األلف اللينة واأللف املقصورة ويف الرمز الدويل ا
اهللا، الرمحن، (اخلنجرية اليت مل تستعمل بعد يف األنظمة املشهورة وهي مطلوبة يف الكتابة غري املشكولة لكلمات عديدة مثل 

 .كما أن هناك خلطاً يف الكتابة العادية بني األلف اللينة واأللف املهموزة عند غياب التشكيل) اخل.. إله، ذلك، هؤالء، هذا، 
روف يف نص معني سيعطي نتائج متباينة حسب الطاقم املستعمل وعند اخللط مع إن عمل أي ترتيب أو إحصاء ألعداد احل

  .كما أن األلف املقصورة واأللف اللينة اآلن تعتربان حرفني مستقلني ال عالقة بينهما. األلف املهموزة
ة يف احلاسوب سوف يربز مشاكل عند قلب احلرف نفسه إن دخول النحو والصرف العريب يف جمال معاجلة اللغة العربي

  .من شكل آلخر، وكمثال على ذلك كلمة عصى عند إضافته إىل ضمري الغائب تصبح عصاه
سوف ) ع ص ى ه(كما أن األنظمة املتوفرة يف الوقت احلاضر ميكن أن تؤدي إىل لبس عند  الضغط علىمفاتيح 

  .سوب عن ذكاء يتعلق باألف املقصورة واتصاهلا مع غريها وذلك نتيجة خلو احلا) عصىه(تظهر الكلمة 
  .كما أن هناك نقصاً يف مهزة الوصل حيث تعترب ألفاً

اجلماعة اليت ال تلفظ بل تكتب فقط، فهي تعترب ألفاً عند الترتيب والتشكيل واإلحصاء وهو أمر قد ) ألف واو(أما 
  .حيتاج إىل تفكري وإعادة نظر

 

  أنواع اهلمزات 7-4-3

 

املنفردة  ء  واهلمزة على كرسي الياء بأشكاهلا األربعة ئـ  ـئـ  ـئ  ئ  تتوفر يف معظم الطواقم اآلن اهلمزة  
واهلمزة على كرسي الواو بشكليها ـؤ ؤ واهلمزة مع األلف بأشكاهلا األربعة أ  إ  ـأ  ـإ  فاهلمزة فوق األلف تستعمل 

ف باقي احلروف حىت وإن كان وبذلك حيصل التمييز بني اهلمزات وفق تشكيلها خبال. للضم والفتح، وحتت األلف للكسر
  .وهو أمر فيه بعض الغرابة! التشكيل غائباً

كما أن اهلمزة فوق وحتت األلف عند ) ء ا(أما اهلمزة املمدودة بشكليها  آ  ـآ  فتعين حقيقة مهزة مع ألف لينة 
  .ورودها بعد الالم تصبح الم ألف كما سريد ذكره

 

  الالم ألف 7-4-4

 

على أن الالم ألف تعترب يف الطاقم حرفني حىت وإن أدخل ) 864م .ب.فيما عدا ا( بية تقريباً تتفق طواقم احلروف العر
وهناك عدد من املفاتيح املخصصة لالم ألف هي ال،   أل،   إل،  آل وتظهر ). الم ألف(احلرفان بواسطة مفتاح واحد معنون 

إال أن كل أنظمة التعريب احلالية تفشل يف ).  خلمنفصل ومتصل أي ال و ـال و ـأل و ـإل   ا(هذه احلروف بشكلني 
فالناتج على احلواسيب ) ل َ    ا (خدمة الالم الف خدمة مناسبة عند وجود تشكيل على الالم فإذا ما أدخلت احلروف  

 يف معظم) ال(يعطي الشكل املقبول ) ل  ا(وهو شكل غري مقبول ويستدعي اإلصالح رغم أن إدخال ) لَــا(حاليا يظهر 
  .أنظمة التعريب احلالية

وإلصالح الوضع ينبغي دراسة وضع التشكيل على الالم واأللف وأحوال األلف املهموزة وغري املهموزة، وعند إمعان 
يوضح كافة احلاالت سواء املمكنة منها يف اللغة العربية أو ) 1(النظر يف ذلك يتضح أن هناك حاالت كثرية ولعل جدول 

  *.إليها بالرمز  غري املمكنة اليت أشري
  :ولغرض معاجلة تشكيل الالم ألف فإن من اجلدير أخذ ما يأيت بنظر االعتبار

  .إبقاء املفاتيح األربعة اخلاصة بالالم ألف كما هي الستعماهلا عند عدم التشكيل )أ
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كتابة كلمة كال عندما يراد إدخال التشكيل يدخل الالم واأللف كحرفني منفصلني بينهما التشكيل املطلوب مثال ل )ب
وهكذا  بالنسبة للهمزة فوق األلف أو . فتظهر كال أي الشدة والفتحة فوق الالم وليس األلف) ك َ   ل ّ  َ   ا( تدخل 

  .حتته مع التشكيل اخلاص ا
يقترح على مصممي األنظمة أن تدخل معاجلة الالم واأللف حبيث تسمح للمدخل ان يدخلها كما يشاء من ناحية  )جـ

  .كيل على أن يترك للمدقق اإلمالئي أو برامج التشكيل اآليل إلغاء احلاالت غري املمكنة يف اللغة العربيةالتش
 

  التاء املربوطة 7-4-5

 

ولكن بعد انقالب التاء املربوطة إىل تاء طويلة ال ) مثل نكرة نكرتني(التاء املربوطة هي تاء عند اتصاهلا بضمري بعدها 
إذا ما أجريت هلا عمليات حتليل صريف أو حنوي فان أصلها سيكون جمهوال ما مل يتم الرجوع إىل ف. يعرف احلاسوب أصلها

مثل (كما أن املعاجلة احلالية غري مناسبة عند إدخال التاء املربوطة وبعدها حرف فإن الكتابة تكون غري مناسبة . املعاجم
  ).نكرةين

  .التاء املربوطة شأا شأن األلف املقصورة لذلك فإن من الضروري إدخال نوع من الذكاء ملعاجلة
  
  
  املناقشة والتوصيات -8

 

  تطوير الوضع احلايل 8-1

 

مرت رحلة إدخال احلروف العربية إىل احلاسوب جبملة تطورات ظهرت أثناءها اجتهادات شىت يف أسلوب معاجلة 
احلروف العربية، وقد سامهت اجلهات العربية يف الوصول إىل بعض احللول املناسبة إال أن الشركات األجنبة الكربى ال يزال 

معاجلة احلروف العربية وفلسفة تعريب احلاسوب بشكل عام ونظرا لعدم  هلا التأثري الكبري يف فرض املنهج الذي تتبعه يف
احلروف  إن عدد. وجود مرجعية عربية قياسية واحدة، فإنه رمبا مير زمن ليس بالقصري حىت تصل األمور إىل أسلوب مناسب

  :العربية األدىن املطلوب ملعاجلة احلروف العربية جيب أن يشمل
  .والعشرين بأشكال كتابتها املختلفة أول  الكلمة ووسطها وآخرها ومنفصلة احلروف العربية التماين )أ

  .التاء املربوطة واأللف املقصورة )ب
  .اهلمزة بأشكال كتابتها املختلفة ء   ئـ   ـئـ   ـئ   ئ   ؤ   ـؤ   أ   إ   آ   ـأ  ـإ  ـآ )جـ
  .الكشيدة )د

  .مهزة الوصل  ا   ـا وهي غري مستعملة حلد اآلن )هـ
  .األلف اخلنجرية وهي غري مستعملة حلد اآلن ) و
  .أدوات التشكيل وهيً  ٌ  ٍ  َ  ُ  ِ  ّ  ْ   مع إمكان اجلمع بني الشدة وأدوات التشكيل اليت سبقتها )ز
أما اإلدخال فال بأس بان يدخل بالكبس على . الالم ألف ليست حرفاً واحدا له موقع، لكنه مكون من حرفني يف النص )ح

كما أن تشكيل الالم واأللف . وميكن أن يكون له أشكال متعددة ال  ـال  أل  ـأل  إل  ـإل  آل  ـآل. واحد مفتاح
  .اآلن فهذا غري موجود حلدجيب أن يكون باإلمكان إدخاله وإظهاره بشكل مناسب 

والضرورية عليه، حيث أن  إن املناقشة أعاله ما هي إال تثبيت للوضع احلايل مع إجراء التحويرات والتعديالت املناسبة
التشكيل  يف كل هذه احلاالت يعترب حرفاً مستقال بل وإن الشدة مع الفتحة بعد احلرف ستجعل احلرف املشكول ثالثة 

  .حروف داخل احلاسوب
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  مقترح ملعاجلة التشكيل 8-2

 

نتساءل ملاذا ال ميكن اعتبار احلرف  كما أن احلرف العريب  املشكول يعترب يف اللغة العربية حرفاً واحداً، أال حيق لنا أن
  املشكول حرفاً واحداً يف احلاسوب؟

موقعاً ال تكفي لتمثيل  256ولألجابة على ذلك فإنه يتبادر  للذهن أن املواقع املخصصة يف البايت الواحد البالغة 
لتمثيل احلروف لكل  Unicodeولكن أمل تقم الشركات العاملية باستحداث الرمز الدويل املوحد . احلرف مع تشكيله

فلماذا ال ميثل احلرف العريب لغرض التشكيل بستة  (bits 16)اللغات حبيث ميثل احلرف الواحد ستة عشرة رقما ثنائيا 
  :عشر رقم ثنائي، وعند ذلك ميكن أن يضم  الرمز ما يأيت

قصورة ومهزة الوصل واأللف اخلنجرية احلروف العربية الثماين والعشرين مع أشكال اهلمزة والتاء املربوطة واأللف امل )أ
 .(bits 6)أرقام ثنائية  6رمزاً أي  64وعددها ال يزيد عن 

حيث أن عددها ال يزيد  )bits 4(أدوات التشكيل منفردة وجمتمعة مع الشدة وميكن أن خيصص هلا أربعة أرقام ثنائية  )ب
  .16عن 

  .اجلماعة) ألف واو(رمز يشري إىل احلالة اللفظية للحرف مثل ) جـ
رمز يشري إىل أصل احلرف أنه كان منقلباَ عن حرف آخرمثل التاء الطويلة اليت أصلها تاء مربوطة أو األلف اللينة اليت كان  )د

  .أصلها ألفا مقصورة
بشكل واحد ويرمز إىل شكل كتابتها ) أ(طاملا أنه هناك متسع فمن املمكن أنه تكون احلروف املذكورة يف الفقرة  )هـ

على كرسي (إىل شكل كتابتتها ) ثالثة أو أربعة مثالً(حبيث يشار بعدد من األرقام الثنائية ) اهلمزة وأنواع األلف خاصة(
  ).اخل.. الياء أو األلف أو منفردة 

وجيب أن يأخذ بنظر االعتبار  احملافظة . إن هذا املقترح يناسب احلالة املشكولة للغة العربية وأية معاجلة صرفية أو حنوية
  .على االتساق مع الكتابة غري املشكولة دون تعارض

 48قد يبدو هذا متناقضا مع الرمز الدويل املوحد، ولكن احلل املتفق مع الرمز الدويل املوحد سيؤدي بنا إىل استعمال  
غري رقم ثنائي لتمثيل احلرف املشكول بشدة مع فتحة مثالً، أي أن احلجم سيكون ستة أضعاف احلجم احلايل للكلمة 

  أليس ذلك يستوجب حالً؟. املشكولة
هذا املقترح مطروح للمناقشة من قبل ذوي االهتمام باللغة العربية واحلاسوب لعل حالًمناسباً يتبلور ويأخذ طريقه يف 

  .الدخول إىل حواسيب  القرن احلادي والعشرين واليت ستكون أكثر ذكاء من حواسيبنا اليوم
  واهللا املوفق...
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  )1(جدول 

 

  األلف    بال  أ  إ  آ
  الالم    
  بال  ال  أل  إل  آل
  سكون *  )1(أل  )2(إل  آل
  فتحة  ال  )3(أل  )4(إل  آل
  كسرة *  أل  إل *
  ضمة *  أل *  آل
  شدة فتحة  ال  أل  إل *
  شدة كسرة *  أل  إل *
  شدة ضمة *  أل  إل *
  تنوين فتح  ال * * *
  تنوين ضم * * * *
  تنوين كسر * * * *

 

  إىل عدم وجود ذلك باللغة العربية* حيث تشري العالمة 
  األخرى) 1(واألمثلة على 
  اإلحسان) 2(و             
  ألنتم) 3(و             
  تكتب كما يف لئن) 4(و            
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  )1(ملحق 

  أطقم احلروف العربية 

  طوقم احلرروف 

  منظومة مايكروسوفت
  النافذة املطورة

  النافذة املطورة مع التشكيل
  النافذة العاملية

  النافذة العاملية مع التشكيل
  النافذة الطبعة الرابع

  م.ب.ملحق اللغة العربية الشفاف لشركة ا
 ASMO+ 449احلروف القياسية املرقمة 

 ASMO 701احلروف العربية 

  708منظومة الدوس العريب 
  709منظومة الدوس العريب 

  864 منظومة الدوس العريب

  611منظومة الدوس العريب 

  مع التشكيل 710منظومة الدوس العريب 

  مع اللهجات 710منظومة الدوس العريب 

  مع اللهجات والتشكيل 710منظومة الدوس العريب 

  711منظومة الدوس العريب 
  720منظومة الدوس العريب 

  مع التشكيل 720منظومة الدوس العريب 

  مع اللهجات 720منظومة الدوس العريب 

  مع اللهجات والتشكيل 720منظومة الدوس العريب 
  )صخر(منظومة شركة العاملية 
  786منظومة املساعد العريب 

  منظومة األمري
  منظومة العريب

 (ESPRIT)منظومة سيدكو 

 BEHIVEمنظومة 

 EMULOGمنظومة 

 XBASIC م .ب.منظومة ا

 ARCIIمنظومة 

 CODAR-UFDمنظومة 

   341رقم  COMTERMمنظومة 
   541رقم  COMTERMمنظومة 
  348رقم  COMTERMمنظومة 

  منظومة ديتا جنرال
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 APCم .ب.منظومة ا

 ICL-CODARمنظومة 

  96رقم  NCRمنظومة 
  64رقم  NCRمنظومة 
  8رقم  HPمنظومة 
  املطورة السفلى HPمنظومة 
  املطورة العليا HPمنظومة 
  مع األطقم الفرنسية 708منظومة 
  العربية MS WORKمنظومة 
  ARAB WORDمنظومة 

  العربية 3 2 1منظومة لوتس 
  

  

  

  

  اللغة األردية

  اللغة السندية

  لغة البشتو

  لغة البلوش

  لغة املاليا

  لغة اليوغر

  لغة الالهندا

  لغة الرببر


